
                                                                                             
 
 

 
 

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กรณี : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประจำวันจันทร์ที ่ 23  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. 
ห้องประชุมคูหาคฤหาสน์  ชั้น 4  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองฯ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 23 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 97 ราย ยืนยันสะสมจำนวน 7,164 ราย 
รักษาหาย 5,790 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 1,329 ราย ในจำนวนนีมี้อาการรุนแรง 90 ราย เสียชีวิตสะสมจำนวน 45 ราย   

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
1. SAT รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 550 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564 สถานการณ์ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 
สิงหาคม 2564, ผลการดำเนินงาน Active Surveillance, ผลการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Hight Risk), สถานการณ์การ
ได้รับวัคซีน และรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ 

2. IC มอบนโยบายการดำเนินงานเรื่องวัคซีน ดังนี้ 
1) การฉีดวัคซีน Sinopharm ของอบจ.ประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน ในสัปดาห์นี้เป็นเข็มที่ 1 

สัปดาห์หน้าเป็นเข็มที่ 2 ขอให้โรงพยาบาลตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการ  ว่าเป็นเข็มที่ 2 
จริง เพ่ือป้องกันการเวียนมาฉีดเป็นเข็มที่ 3 หรือ เข็มที่ 4 

ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนโควิด 19 
ของผู้ที่จะมารับเข็มที่ 2 ก่อนฉีดทุกราย ว่าได้รับเข็มที่ 1 เป็นวัคซีนชนิดใด เพ่ือป้องกันการเวียนมารับเป็นเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 
และป้องกันการฉีดวัคซีนผิดชนิด 

2) ปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กรณี มีวัคซีนเหลือเศษ 
อย่านำไปใช้ฉีดกระตุ้นให้กับบุคคลใดๆ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าประมาณสิ้นปีนี้จะเริ่มการ Booster วัคซีนเข็มที ่3 
ให้กับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว 2 เข็ม ส่วนวิธีการฉีดที่อาจจะปรับเปลี่ยนไป ขอให้รอนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข
เช่นเดียวกัน 

3) การประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของสูตรการฉีดวัคซีนต่างๆ เช่น Sinovac 2 เข็ม, AstraZeneca 
2 เข็ม หรือ Sinovac + AstraZeneca เป็นต้น  ขอให้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากส่วนกลางเท่านั้น 

3.  IC ทบทวน/วิเคราะห์การนำเสนอ สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จากการรายงานข้อมูลของ SAT 

   - ติดตามการระบาดของ Cluster ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และยัง Active อยู่ ได้แก่ Cluster บ้าน 
Bobby ชุมชนกะเหรี่ยง ป่าละอู อำเภอหัวหิน, Cluster โรงงานผลไม้กระป๋องกุยบุรี อำเภอกุยบุรี, Cluster ป่าหมาก อำเภอ
สามร้อยยอด และ Cluster ญาติจากปทุมธานี อำเภอบางสะพานน้อย  

   - กรณีโรงงานกุยบุรีผลไม้กระป๋อง มอบหมายให้ IC อำเภอกุยบุรีกำกับให้เร่งส่งตรวจ Rt PCR ทันที เพ่ือ
การยืนยัน กรณีตรวจ ATK แล้วพบผลบวก และขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ของโรงงานอย่างเคร่งครัด 
หากไม่ปฏิบัติภายในวันศุกร์นี้ จะดำเนินการปิดโรงงานต่อไป 

   /- จากการเกิด… 

ฉบับที่ 344 จากการประชุม EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังที่ 345 
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   - จากการเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แต่ละอำเภอ จะมีลักษณะเบรคไม่ทันแล้วเกิดHRC 
ต่อไปเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ขอให้ดำเนินการเบรคให้ทันเพ่ือไม่ให้เกิดHRC 

   - กรณีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตCOVID-19 ให้เพ่ิม Intervention ของการรักษาด้วย เช่น ฟ้าทะลายโจรหรือ
Favipiravir  วัน เดือน ปี ที่เริ่มให้ยา / ขนาดที่ได้รับ เพ่ือติดตามประเมินว่าเราได้ดำเนินการรักษาทันท่วงทีหรือไม่ 

4. สรุปประเด็นสำคัญจากกล่องภารกิจต่าง ๆ ระดับจังหวัด 
  4.1 Case Management : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้ 

  1) สถานการณ์เตียง แยกสีแดง, เหลือง, เขียว  ของโรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลสนามจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อัตราการครองเตียงวันนี้ 60.14 % (ข้อมูล 23 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น.) 

  2) สถานการณ์อาการผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สีแดง, เหลือง, เขียว และ
ภาพรวมจังหวัด รวมถึงสถานการณก์ารใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรง 

  3) รายงานการดูแลผู้ป่ วยยืนยันติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา  2019 (COVID – 19) admitted ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  กรณี ผู้ป่วยรับส่งต่อมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5, ผู้ป่วยภูมิลำเนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 
ผู้ป่วยต่างจังหวัด 

4) สถานการณ์ ยา Favipiravir ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  4.2 Planning : แจ้ง / รายงาน  ดังนี้  
   1)  แผน IAP ประจำสัปดาห์ (22-28 สิงหาคม 2564) โดยมีเป้าหมาย Local Transmission ลดลง 10 
ราย/วัน โดยมี D-Day ในวันที่ 3 กันยายน 2564 
   2) ความก้าวหน้าการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหมอประจวบพร้อม และ
จำนวนผู้ลงทะเบียน ใน Whitelist 
   3) ติดตามการส่งข้อมูลจำนวนและรายชื่อ กลุ่มเป้าหมายที่จะขอรับวัคซีน Sinophram (พระราชทานจาก
มูลนิธิ พอ.สว.) ในกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน และแรงงานต่างด้าวนอกระบบ มายัง Planning  จังหวัด
ภายในวันนี้เวลา 12.00 น. (23 สิงหาคม 2564)  
   4) การบริหารวัคซีน AstraZeneca เข็มที่  2 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับเข็มที่  1 Sinovac หรือ 
AstraZeneca มาจากจังหวัดอ่ืน 
 4.3 Logistic : แจ้ง 
   1) ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมแกลลอนเปล่า สำหรับใส่ Alcohol ที่ได้รับการสนับสนุนจากสรรพสามิต 
ที่จะมาส่งที่สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้ โดยสสจ.จะจัดรถไปรับแกลลอนเปล่าที่โรงพยาบาล หลังจากนั้นจะแจ้งให้
โรงพยาบาลมารับหลังบรรจุให้เรียบร้อยแล้วต่อไป 
   2) ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมแกลลอน/ภาชนะ สำหรับบรรจุ Alcohol ที่จะได้รับสนับสนุนจาก
กระทรวงพลังงาน (โรงพยาบาลจำนวน 1,000 ลิตร,รพ.สต.จำนวน 80 ลิตร สำหรับใช้ในระยะ 6 เดือน)  
 4.4 Liaison :  แจ้งสรุปประเด็นข้อสั่งการ การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  เขตสุขภาพ 
ที่ 5 ครั้งที่ 69/2564 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 -16.30 น. ผ่านระบบZoom ณ สำนักงานเขต
สุขภาพที่ 5 (IC : มอบกลุ่มภารกิจที่เก่ียวข้องดำเนินการตามข้อสังการ) 

/4.5 PIO : แจ้ง... 
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 4.5 PIO : แจ้งการจัดทำอัลบั้มคิวหมอประจวบพร้อม และการสื่อสารการบริหารจัดการวัคซีนชนิดต่าง ๆ ตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
IC มีข้อสั่งการ ดังนี้ 
 

ลำดับที่ ประเด็นข้อสั่งการ 
หน่วยงาน 

ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
กำหนดระยะเวลา

ดำเนินการ 

1 นัดหมาย / เตรียมการประชุม EOC ครั้งต่อไป  
ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น. 

Planning 
จังหวัด 

วันอังคารที่  
24 สิงหาคม  2564  

 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ ผู้สรุปประเด็นข้อสั่งการ 

Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-611437 ต่อ 306 
 
 
 

(นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์) 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


